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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 ZAKRES REGULAMINU 

 

1. Regulamin określa, w szczególności: 

a. zasady oraz warunki zawarcia, wykonywania i rozwiązywania umów o 

Warsztaty, za pośrednictwem Serwisu,  

b. sposób realizacji oraz zasady udziału w Warsztatach,  

c. zasady oraz warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, w 

szczególności Warsztatów Online, a także świadczenia usług dodatkowych, za 

pośrednictwem Serwisu, w tym Newsletter’a. 

2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców 

korzystających z Serwisu oraz Warsztatów, chyba że dane postanowienie 

Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo 

wyłącznie do Przedsiębiorców. 

3. Regulamin niniejszy został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia 

Użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na 

własnym nośniku informatycznym. 
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§ 2 DEFINICJE (alfabetycznie) 

 

1. Analiza Portfolio – typ Warsztatów, o charakterze edukacyjnym oraz ewaluacyjnym, 

polegający na ocenie aktualnych umiejętności Uczestnika i możliwości 

rozwojowych, świadczony na rzecz Uczestnika, za pomocą Internetu lub sieci 

elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie). 

2. Ankieta Zgłoszeniowa – interaktywny formularz dostępny pod adresem wskazanym 

przez Fundację w indywidualnej wiadomości e-mail, umożliwiający przekazanie 

Uczestnikowi dodatkowych informacji, które mogą wpłynąć na podwyższenie 

jakości i komfort Uczestnika podczas Warsztatów.  

3. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia 

brutto (uwzględniająca podatek) należnego Organizatorowi z tytułu Warsztatów. 

Elementy składające się na Cenę każdorazowo opublikowane są na dedykowanej 

danym Warsztatom stronie internetowej Organizatora stanowią inaczej. 

4. Formularz Zgłoszenia – interaktywny formularz dostępny w Portalu umożliwiający 

złożenie Zgłoszenia, w szczególności poprzez dodanie Warsztatów do 

elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym płatności.  

5. Fundacja / Organizator – Europejska Fundacja Edukacja i Rozwoju z siedzibą w 

Warszawie, przy ulicy Opalińskiego 7, 01-645 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego za numerem KRS: 0000390578, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.  

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. 

7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca lub zamierzająca dokonać czynności 

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

(art. 22¹ Kodeksu cywilnego). 

8. Koszyk - Usługa świadczona drogą elektroniczną, za wyraźną zgodą Uczestnika, 

świadczona przez Fundację za pośrednictwem Portalu, umożliwiająca składanie 

Zgłoszeń. 

9. Newsletter - Usługa świadczona drogą elektroniczną, za wyraźną zgodą Uczestnika, 

o charakterze dystrybucyjnym świadczona przez Fundację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej 

Uczestnikom automatyczne otrzymywanie od Fundacji treści, zawierających 

informacje o warsztatach, materiałach edukacyjnych i pozostałej działalności 

Fundacji związanej z organizowanymi warsztatami oraz edukacją fotograficzną.  

10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we 
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własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności 

prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

11. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania, wykonywania i 

rozwiązywania umów sprzedaży i świadczenia usług dodatkowych oraz świadczenia 

usług drogą elektroniczną. 

12. Social Media - konta Fundacji w mediach społecznościowych takich jak na portalu 

Facebook (https://www.facebook.com/lgworkshops/oraz Instagram 

(https://instagram.com/lgworkshops), wraz z wszystkimi podstronami.  

13. Strona - strona internetowa Fundacji prowadzona pod adresem https://light-

guides.pl wraz z wszystkimi podstronami, w tym dedykowanymi stronami 

internetowymi Warsztatów oraz blogiem (zwana też dalej Portalem). 

14. Siła wyższa –  wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na realizację Warsztatów lub Warsztatów Online, znajdujące się 

poza realną kontrolą Fundacji oraz których nie można było przewidzieć lub które 

choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Fundację 

wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń, w szczególności 

intensywne deszcze lub opady śniegu, burze, lub inne gwałtowne zjawiska 

atmosferyczne; stan wyjątkowy; klęski żywiołowe; wojny; niepokoje społeczne; 

mobilizacja; braki transportowe; strajki; lock-out; akty władzy, zarządzenia, 

polecenia władzy rządowej i samorządowej, władz lokalnych, wszelkie akty władz i 

właściwych organów, w tym decyzje administracyjne, oraz wszelkie inne akty o 

podobnym charakterze, niezależnie od formy ich wydania, w tym także polecenia 

telefoniczne, ustne oraz dokonywane innymi środkami łączności, w tym związane z 

zagrożeniem chorobami zakaźnymi, w szczególności wirusem SARS-Cov-2 i jego 

odmianami;  

15. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o 

technikach fotografowania, materiały edukacyjne, inspiracje fotograficzne, 

aktualności, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, artykułu) w tym utwory w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, 

jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Portalu lub w Social Mediach, 

przez odpowiednio Fundację, osób z nią współpracujących, Uczestników lub inne 

osoby korzystające z Portalu lub Social Mediach. 

16. Uczestnik – każdy Konsument lub Przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnej, składający lub zamierzający złożyć Zgłoszenie lub korzystający 

lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

17. Umowa o Warsztaty – umowa zawierana lub zawarta z Uczestnikiem a Fundacją za 

pośrednictwem Strony, a dotycząca przeprowadzenia Warsztatów z udziałem 

Uczestnika. 

18. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa dostępna na stronie https://light-

guides.pl oraz w Social Mediach, a także Warsztaty Online oraz Analiza Portfolio, 

https://www.facebook.com/lgworkshops/
https://instagram.com/lgworkshops
https://light-guides.pl/
https://light-guides.pl/
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które są świadczone drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Uczestnika na 

zasadach określonych w Regulaminie. 

19. Warsztaty – szkolenie oraz zajęcia o charakterze praktycznym z elementami teorii 

fotografii poświęcone danemu tematowi, określone szczegółowo każdorazowo na 

dedykowanej danym Warsztatom stronie internetowej Organizatora, skierowane do 

osób zainteresowanych fotografią i pragnących poszerzyć swoją wiedzę i 

umiejętności w zakresie fotografii realizowane w ramach §11 Statutu Fundacji tj. 

„Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży oraz 

osób dorosłych poprzez działalność edukacyjną polegającą na prowadzeniu 

treningów, szkoleń, kursów oraz warsztatów.” 

20. Warsztaty Online – typ Warsztatów świadczonych przez Fundacje na rzecz 

Uczestnika, za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne 

połączenie) również realizowane w ramach §11 Statutu Fundacji. 

21. Zadatek – ma znaczenie określone w art. 394 Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego Regulaminu. Wysokość Zadatku każdorazowo wskazana 

jest na dedykowanej stronie Warsztatów. 

22. Zgłoszenie - oświadczenie woli Uczestnika składane za pośrednictwem Formularza 

Zgłoszenia/Koszyk, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem 

Strony umowy o Warsztaty, składana za pośrednictwem formularza dostępnego na 

Stronie.  

 

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY oraz WARSZTATÓW ONLINE. 

WARUNKI TECHNICZNE. 

 

1. W celu prawidłowego korzystania przez Uczestnika ze Strony, w tym zawarcia 

Umowy o Warsztaty lub Warsztaty Online wymagane jest spełnienie wskazanych 

poniżej minimalnych warunków technicznych: 

a. dysponowanie sprawnym sprzętem komputerowym (komputer, laptop) lub 

innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, 

b. posiadanie aktywnej poczty e-mail wraz z dostępem do niej,  

c. dysponowanie przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą 

wyświetlanie stron internetowych: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowsza, 

Google Chrome w wersji 23.0 lub nowsza, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 

lub nowsza, Microsoft Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowsza, Opera w 

wersji 12.0 lub nowsza, Safari w wersji 5.0 lub nowsza,  

d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz 

obsługi Javascript, 

e. minimalne wymagania techniczne dot. łącza internetowego: 20MB/s.  

f. zalecana rozdzielczości ekranu 1600 x 1200 pikseli lub wyższa. 
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2. W celu prawidłowego odbycia Warsztatów Online wymagane jest spełnienie 

wskazanych poniżej minimalnych warunków technicznych: 

a. dysponowanie sprawnym sprzętem komputerowym (komputer, laptop) lub 

innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, 

b. posiadanie aktywnej poczty e-mail wraz z dostępem do niej,  

c. dysponowanie, pochodzącym z legalnych źródeł, oprogramowaniem do 

bezpośredniej komunikacji: Skype 

d. dysponowanie mikrofonem, 

e. dysponowanie kamerą, 

f. minimalne wymagania techniczne dot. łącza internetowego: 20Mb/s, zalecane 

50Mb/s lub więcej, 

g. zalecana rozdzielczości ekranu 1600x1200px pikseli lub wyższa,  

h. dysponowanie, pochodzącym z legalnych źródeł, oprogramowaniem do edycji 

zdjęć:  

i. w przypadku Warsztatów Online poświęconym obróbce zdjęć w 

programie Adobe Lightroom: Adobe Lightroom CC 

ii. w przypadku Warsztatów Online poświęconym obróbce zdjęć w 

programie Adobe Photoshop: aktualna wersja Adobe  

3. W celu prawidłowego odbycia Analizy Portfolio wymagane jest spełnienie 

wskazanych poniżej minimalnych warunków technicznych: 

a. dysponowanie sprawnym sprzętem komputerowym (komputer, laptop) lub 

innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, 

b. posiadanie aktywnej poczty e-mail wraz z dostępem do niej,  

c. dysponowanie przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą 

wyświetlanie stron internetowych: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowsza, 

Google Chrome w wersji 23.0 lub nowsza, Microsoft Edge w wersji 

25.10586.0.0 lub nowsza, Microsoft Internet Explorer w wersji 10.0 lub 

nowsza, Opera w wersji 12.0 lub nowsza, Safari w wersji 5.0 lub nowsza,  

d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies 

oraz obsługi Javascript, 

e. minimalne wymagania techniczne dot. łącza internetowego: 20Mb/s, zalecane 

50Mb/s lub więcej, 

f. zalecana rozdzielczości ekranu 1600 x 1200 pikseli lub wyższa. 

 

 

4. W razie korzystania przez Uczestnika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia 

wymogów technicznych określonych Regulaminem, Fundacja nie gwarantuje 
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prawidłowości funkcjonowania Strony, możliwości dokonania Zgłoszenia, 

przeprowadzenia Warsztatów Online lub Analizy Portfolio. 

5. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Uczestnika uzależnione są od 

cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, 

z którego korzysta Uczestnik. Koszty te oraz wszelkie inne koszty związane z 

zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 2 - 3 powyżej obciążają 

Uczestnika. 

6. Uczestnika przyjmuje do wiadomości, iż publiczny charakter sieci Internet i 

korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z 

zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestnika przez osoby 

nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, 

które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować 

programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.   

7. Uczestnik ma dostęp do Strony przez całą dobę, każdego dnia roku, jednak Fundacja 

zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania działalności Strony ze względów 

konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy bazy 

technicznej.  

 

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1. Fundacja świadczy za pośrednictwem Strony nieodpłatnie następujące Usługi Elektro-

niczne na rzecz Uczestników:  

a. umożliwianie Uczestnikom składanie Zgłoszeń oraz zawierania Umów o Warsztaty, 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym poprzez umożliwienie 

Uczestnik korzystanie z Koszyka;  

b. umożliwienie przeglądania Treści w ramach Portalu – blog oraz w Social Mediach; 

c. Newsletter;  

2. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:  

a. podawania w udostępnionych w ramach Strony panelach i formularzach wyłącznie 

prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Uczestnika; 

b. niezwłocznego aktualizowania danych, za pośrednictwem wiadomości e-mail, w 

tym danych osobowych, podanych przez Uczestnika Fundacji w związku z zawar-

ciem Umowy o Warsztaty, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla 

prawidłowego ich wykonania;  

c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Stronę w sposób nieza-

kłócający funkcjonowania Portalu Fundacji; 
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d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Fundację w sposób 

zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także 

z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego; 

e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Fundację w sposób nie-

uciążliwy dla pozostałych Uczestników oraz dla Fundacji; 

f. niepodejmowania działań takich jak: 

- rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej lub 

umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszcza-

nia treści bezprawnych); 

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mają-

cych na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uczestnika, lub 

ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Portalu i realizowania 

płatności; 

- modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Fundację, 

g. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez dostawców Social Media 

zgodnie z postanowieniami regulaminów tych dostawców. 

3. Fundacja może wypowiedzieć Uczestnikowi Umowę o Warsztaty ze skutkiem natych-

miastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Strony, w szczególno-

ści w zakresie Zgłoszeń, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia 

przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Uczestnik (katalog za-

mknięty) narusza postanowienia § 4 ust. 3 lit. a, c - g Regulaminu.  

 

§ 5 NEWSLETTER i KOSZYK.  

 

1. Fundacja świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej informacji o realizowanych warsztatach, materiałów edukacyj-

nych, materiałów promocyjnych oraz innych materiałów związanych z realizowanymi 

warsztatami oraz edukacją fotograficzną. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga po-

dania przez Uczestnika imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który będzie on 

przesyłany.   

2. Korzystanie z Newsletter’a możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez 

Uczestnika:  

a. wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz do-

tyczący usługi Newsletter, udostępniony przez Fundację na Stronie;  

b. zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, w części dotyczącej Usług 

świadczonych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a; 

c. zapoznaniu się z Polityka Prywatności umieszczoną w Sklepie, poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego checkbox’a; 

d. kliknięciu pola „Chcę wiedzieć”. 



 

 8 

3. Umowa o Świadczenie Usług Newsletter’a zostaje zawarta z chwilą wykonania przez 

Uczestnika łącznie kroków, wskazanych powyżej. . 

4. Newsletter przesyłany jest przez Fundację do wszystkich Uczestników, którzy dokonali 

subskrypcji. 

5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.   

6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypi-

sanie się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elek-

tronicznej info@light-guides.pl z dopiskiem „wyłącznie Newsletter’a” lub kliknięcie od-

powiedniego linka znajdującego się na dole każdej z wysłanych wiadomości.  

7. Każdy Newsletter kierowany do Uczestników zawiera, w szczególności: 

b. informację o nadawcy; 

c. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz 

d. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 

8. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Uczestnika pierw-

szych Warsztatów do Koszyka.  

9. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończe-

niu z chwilą złożenia Zgłoszenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego 

zaprzestania składania Zgłoszenia za jego pośrednictwem przez Uczestnika, zgodnie z 

jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Warsztatach wybranych przez 

Uczestnika również po zakończeniu sesji przeglądarki, przez okres nie dłuższy niż 96 

godzin, jednak nie zapewnia dostępności Warsztatów wybranych przez Uczestnika w 

celu umożliwienia złożenia Zgłoszenia w późniejszym terminie.  

 

§ 6 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI DROGĄ ELEKTRO-

NICZNĄ 

1. Reklamacje związane z Usługami świadczonymi drogę elektroniczną, można składać:  

a. pisemnie na adres: Europejska Fundacja Edukacja i Rozwoju z siedzibą w Warsza-

wie, ul. Opalińskiego 7, 01-645 Warszawa. 

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@li-

ght-guides.pl 

2. Zaleca się podanie przez Uczestnika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niepra-

widłowości; (2) żądania Uczestnika oraz (3) danych kontaktowych składającego rekla-

mację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Fundację. Wymogi podane 

w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność re-

klamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  
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3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Fundację następuje niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 

 

III. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ I ZWIERANIE UMÓW O WARSZTATY. 

 

§ 7 SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ. UMOWA O WARSZTATY. 

 

1. Fundacja prowadzi działalność szkoleniową i edukacyjną na rzecz Uczestnika w 

zakresie i na warunkach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie (dalej 

Umowa o Warsztaty), a także Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część 

Umowy. Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w 

Regulaminie znajdują przed nimi pierwszeństwo. 

2. Fundacja ma prawo do wprowadzania oraz wycofywania Warsztatów, udzielania 

rabatów na poszczególne Warsztaty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. 

Promocje obowiązujące na Stronie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia 

Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. 

3. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu 

porozumiewania się z Uczestnikiem są określone na stronie dedykowanej 

Warsztatów lub w inny właściwy dla danych Warsztatów sposób, w ramach Portalu.  

4. Ceny prezentowanych na Stronie Warsztatów podawane są w złotych polskich i są 

cenami brutto. Elementy składające się na Cenę każdorazowo opublikowane są na 

dedykowanej danym Warsztatom stronie internetowej Organizatora stanowią 

inaczej. 

5. Informacje zawarte na Stronie oraz w publikacjach reklamowych (w tym na profilach 

w Social Mediach   

nie stanowią oferty Fundacji w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie 

Uczestników do składania ofert zawarcia Umowy o Warsztaty. 

6. Liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona i każdorazowo wskazana na 

dedykowanej stronie Warsztatów. 

7. Fundacja umożliwia składanie Zgłoszeń na Warsztaty poprzez funkcjonalności 

udostępnione na Stronie – Koszyk.  

8. Zawarcie Umowy o Warsztaty między Uczestnikiem a Fundacją następuje po 

uprzednim złożeniu przez Uczestnika Zgłoszenia, na warunkach wskazanych w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności o ile nie osiągnięto limitu uczestników w 

Warsztatach.  

9. Fundacja umożliwia Uczestnikowi złożenie Zgłoszenia za pośrednictwem Strony - 

Koszyk w następujący sposób, kolejno: 

a. Uczestnik na dedykowanej stronie Warsztatów wybiera: 

i. czy chce zapłacić Zadatek czy pełną cenę za Warsztaty, oraz  
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ii. czy chce dokonać Zgłoszenia jednego lub więcej Uczestników,  

a następnie klika pole „Zapisz się” i jest przekierowywany do Koszyka celem 

weryfikacji Zgłoszenia oraz wpisania posiadanego kodu, uprawniającego do 

rabatu.  

 

Po prawidłowej weryfikacji klika pole „Przejdź do kasy”.  

 

b. wypełnia Formularz Zgłoszeniowy w zakresie jego danych niezbędnych do 

zawarcia i realizacji Umowy o Warsztaty. W każdym przypadku podanie 

nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika może uniemożliwić 

realizację Umowy o Warsztaty.  

 

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Przedsiębiorcę, oprócz 

danych wskazanych powyżej, następujących danych: firmy, zgodnie z wpisem w 

odpowiedniej ewidencji lub rejestrze przedsiębiorców, a jeśli zażądali oni w 

ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.  

 

c. Uczestnik wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych 

w Formularzu Zgłoszenia sumarycznych kosztów realizacji Umowy o Warsztaty 

d. Uczestnik, za pośrednictwem stosownych checkbox’ów składa oświadczenie o 

akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.   

e. Uczestnik przesyła Fundacji Zgłoszenie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej 

w tym celu funkcjonalności Strony (przycisk: „Kupuję i płacę” lub „Kontynuuj do 

PayPal””).  

f. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Uczestnik może zostać 

przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu 

dokonania płatności.  

10. Fundacja w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Uczestnika 

automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Uczestnika adres e-mail z  

otwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia i potwierdzeniem zawarcia Umowy o Warsztaty, 

pod warunkiem rozwiązującym zapłaty Zadatku (akceptacja Zgłoszenia w zakresie 

Warsztatów wskazanych w wiadomości). 

11. Umowa o Warsztaty zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania 

przez Uczestnika wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej w zakresie 

wskazanych w niej Warsztatów, z tym zastrzeżeniem, że Umowa o Warsztaty 

zawierana jest pod warunkiem zapłaty Zadatku, najpóźniej w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia złożenia Zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że zapłatę uważa się 

za dokonaną z chwilą uznania rachunku Fundacji należną od Uczestnika kwotą.  
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W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym, płatności należy 

dokonać na rachunek bankowy Fundacji wskazany we wiadomości e-mail, o której 

mowa w ust. 10 powyżej.  

12. W przypadku zaniechania terminowej płatności Zadatku przez Uczestnika Umowa 

o Warsztaty wygasa automatycznie, tj. bez konieczności składania jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń przez Fundację, przy czym Fundacja dołoży wszelkich 

starań, aby poinformować Uczestnika o spełnieniu się warunku rozwiązującego oraz 

o wygaśnięciu Umowy o Warsztaty.  

13. W przypadku ilości Zgłoszeń przewyższającej liczbę dostępnych miejsc na 

Warsztatach decyduje data wpływu Formularza Zgłoszeniowego łącznie z datą 

zapłaty Zadatku. W takim przypadku utworzona zostanie lista rezerwowa 

zawierająca wykaz osób, nieprzyjętych do udziału w warsztatach ze względu na 

ograniczoną liczbę miejsc.  

14. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach osób z listy podstawowej, do 

udziału w Warsztatach zaproszone zostaną kolejno osoby znajdujące się na liście 

rezerwowej. W takim przypadku postanowienia ust. 9 i następne stosuje się 

odpowiednio. 

15. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim. 

16. W wiadomości, o której mowa w ust. 10 Fundacja przesyła link do Ankiety 

Zgłoszeniowej, celem jej wypełnienia przez Uczestnika w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wiadomości.  

 

W Ankiecie Zgłoszeniowej niezbędne (zaznaczone czerwoną gwiazdką) jest podanie 

przez Uczestnika następujących danych: (1) imię i nazwisko, (2) numer telefonu (3) 

adres poczty elektronicznej, a także informacji dotyczących (4) Warsztatów ; (5) 

szczególnych oczekiwań od Warsztatów (6) inspiracji (7) wykorzystywanego sprzętu 

fotograficznego przez Uczestnika; (8) źródła wiedzy o Warsztatach.  

Dodatkowo, Uczestnik może podać: miejsce publikacji zdjęć Uczestnika.  

17. W ramach rozwoju dostępnych na Stronie Warsztatów lub innych usług, Fundacja 

może wprowadzić obowiązek podania w treści Formularza Zgłoszeniowego lub w 

innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Warsztatów lub 

Uczestnika, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w 

szczególności z uwagi na specyfikę Warsztatów lub usługi, np. w celu 

spersonalizowania Warsztatów. 

 

§ 8 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL I 

UMOWA O WARSZTATY 
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1. W przypadku zgłoszeń na Warsztaty zindywidualizowane lub spersonalizowane lub 

o specyfikacji innej niż określone na Stronie, Fundacja umożliwia Uczestnikowi 

złożenie Zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: 

info@light-guides.pl  

2. Uczestnik za pośrednictwem wiadomości e-mail składa zapytanie Fundacji 

dotyczące możliwości zrealizowania Warsztatów, o specyfikacji innej niż opisane na 

Stronie.  

3. Fundacja bez zbędnej zwłoki kontaktuje się z Uczestnikiem w celu ustalenia 

wszelkich koniecznych szczegółów Warsztatów, ewentualnie informuje Uczestnika 

o braku możliwości zrealizowania Warsztatów przez Fundację.  

4. Strony za pośrednictwem korespondencji e-mail ustalają wszelkie szczegóły 

Zgłoszenia, dotyczące Warsztatów, Ceny, sposobu i terminu płatności, sposobu i 

terminu Warsztatów.  

5. Umowa o Warsztaty zostaje zawarta z chwilą uzgodnienia przez Strony wszelkich 

szczegółów Umowy, tj. otrzymania przez Uczestnika wiadomości od Fundacji, o 

potwierdzeniu warunków Umowy na podany przez Uczestnika adres e-mail. 

6. Pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.  

 

IV. PŁATNOŚCI. 

 

§ 9 PŁATNOŚCI 

 

1. Umowa o Warsztaty zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty Zadatku, 

najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zgłoszenia na 

rachunek bankowy Fundacji.  

2. Uczestnik może wybrać następujące formy płatności Zadatku za Warsztaty: 

a. przelew na rachunek bankowy Fundacji; 

b. płatność elektroniczna lub kartą płatniczą - rozliczenia transakcji będą 

przeprowadzane za pośrednictwem serwisu PayPal.…. 

3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą w serwisie PayPal prowadzi: 

PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) _____  

Regulamin dokonywania płatności w serwisie PayPal znajduje się tutaj: 

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL  

4. Uczestnik dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności 

poprzez zaznaczenie właściwego pola w Formularzu Zgłoszenia.  

5. Łączna Cena wraz z ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności 

od wybranego przez Uczestnika wariantu Warsztatów lub sposobu płatności, o 

czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim 

polu wyboru sposobu płatności. 

mailto:info@light-guides.pl
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL
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6. W przypadku wyboru przez Uczestnika płatności przelewem, Uczestnik 

obowiązany jest do dokonania płatności Zadatku w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia złożenia Zgłoszenia. 

7. W przypadku wyboru przez Uczestnika płatności elektronicznej albo płatności kartą 

płatniczą, Uczestnik jest przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług 

płatniczych, w celu dokonania płatności przed złożeniem Zgłoszeniem.  

8. Uczestnik obowiązany jest do dokonania płatności pozostałej części Ceny za 

Warsztaty, przelewem na rachunek bankowy Fundacji, najpóźniej w terminie 7  dni 

kalendarzowych przed planowanym dniem rozpoczęcia Warsztatów, a w przypadku 

Warsztatów Online lub Analizy Portfolio w terminie ustalonym przez Strony 

indywidualnie. 

9. W wypadku niewywiązania się przez Uczestnika z płatności zgodnie z §9 ust. 8, 

Fundacja może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy o Warsztaty 

odstąpić i otrzymany Zadatek zachować, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy o Warsztaty Uczestnikowi. 

 

 

 

 

V. WARSZTATY. WARSZTATY ONLINE.  

 

§ 10 ZASADY OGÓLNE i PORZĄDKOWE. 

 

1. Warsztaty kierowane są do pasjonatów fotografii, tj. osób zainteresowanych 

fotografią i pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii, 

posiadających co najmniej jeden cyfrowy aparat fotograficzny.  

2. Na każdych Warsztatach, Fundacja zapewnia obecność doświadczonego fotografa 

lub fotografów – w zależności od liczebności grupy uczestników, w zakresie 

fotografii objętej tematem Warsztatów. Informacja na dedykowanej Stronie 

Warsztatów nie jest informacją wiążącą w zakresie osoby prowadzącego i może ulec 

zmianie, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidywalnych 

w chwili zamieszczenia opisu Warsztatów, w szczególności, lecz nie wyłącznie w 

przypadku choroby lub innego wypadku planowanego prowadzącego.  

3. Warsztaty odbędą się w przypadku zgłoszenia się minimalnej liczby 4 osób. 

Powyższe nie dotyczy Warsztatów Online lub Analizy Portfolio.  

4. Termin Warsztatów Online lub Analizy Portfolio, ustalany jest indywidulanie przez 

Strony, przy czym nie może przypadać później niż 4 miesięcy od dnia Zgłoszenia.  

5. Dokładny temat przewodni Warsztatów jest określony każdorazowo na 

dedykowanej stronie internetowej Warsztatów, a szczegółowy zakres w „Ramowym 



 

 14 

planie warsztatów”, publikowanym każdorazowo na dedykowanej stronie 

Warsztatów. 

6. Ramowy plan warsztatów może ulec zmianie, w szczególności poprzez zmianę 

lokalizacji poszczególnych etapów Warsztatów lub ich kolejności, w następujących 

przypadkach: 

– zaistnienie Siły wyższej, lub  

– jeżeli prowadzący uzna, iż kondycja fizyczna uczestników nie pozwala na 

zrealizowanie zaplanowanego programu, w szczególności realizacja planu wiąże się 

z wysiłkiem fizycznym lub koniecznością posiadania 

wyposażenia/ekwipunku/odzieży turystycznej, którego Uczestnicy nie posiadają, 

lub  

– wyrażenia zgody na zmianę przez wszystkich Uczestników Warsztatów, lub  

- zaistnienie warunków pogodowych utrudniających lub uniemożliwiających 

realizację planu i osiągnięcie celów Warsztatów (np. zachmurzone niebo podczas 

wschodu/zachodu słońca, zachmurzone niebo w nocy podczas zdjęć nocnych, 

zamglenie w stopniu uniemożliwiającym wykonanie zdjęć).  

7. Uczestnik Warsztatów, dla bezpieczeństwa siebie, swoich bliskich, a także innych 

uczestników Warsztatów, zobowiązany jest stawić się na Warsztatach zdrowy, bez 

objaw jakichkolwiek infekcji – czy to wirusowych, czy bakteryjnych. Nadto, dla 

swojego bezpieczeństwa powinien poinformować Fundację na co najmniej 14 dni 

przed rozpoczęciem Warsztatów o problemach zdrowotnych, jeśli występują oraz o 

aktualnie zażywanych lekach.  

8. Dla uniknięcia wątpliwości Fundacja nie ubezpieczy Uczestników Warsztatów, dla 

bezpieczeństwa swojego Organizator zaleca zawarcie indywidulanej umowy 

ubezpieczenia.   

9. Uczestnik odpowiedzialny jest za skompletowanie i wyposażenie się w sprzęt 

turystyczny lub odzież turystyczną – w przypadku, gdy charakter Warsztatów tego 

wymaga, o czym Uczestnik jest informowany przez Fundację przed rozpoczęciem 

Warsztatów. Fundacja nie jest odpowiedzialna za wyposażenie Uczestnika w sprzęt 

turystyczny lub w/w odzież. 

10. Uczestnik ma obowiązek posiadać na Warsztatach własny sprzęt fotograficzny. 

Fundacja nie jest odpowiedzialna za wyposażenie Uczestnika w sprzęt fotograficzny. 

Uczestnik ma obowiązek niepozostawiania sprzętu fotograficznego oraz rzeczy 

Uczestnika bez opieki.  

11. W przypadku Warsztatów zagranicznych Uczestnik zobowiązany jest do posiadania 

dokumentów podroży: ważnego paszportu (do krajów spoza Unii Europejskiej) oraz 

paszportu lub dowodu osobistego (do krajów należących do Unii Europejskiej), 

ewentualnie wizy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów celnych i 
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dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych 

i docelowych.  

12. Uczestnik ma obowiązek stawić się we wskazanym w Ramowym programie 

Warsztatów miejscu i czasie. Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność 

planowej i terminowej realizacji programu, Fundacja nie ma obowiązku czekać na 

spóźnionego Uczestnika z realizacją Warsztatów. 

13. Postanowienia ust. 121 stosuje się odpowiednio do miejsc i godzin zbiórek 

wyznaczonych przez prowadzącego Warsztaty w trakcie ich trwania.  

14. Podczas trwania Warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkować się 

Regulaminowi oraz wskazówkom i instrukcjom Organizatora lub jego 

przedstawiciela, w tym prowadzącego Warsztaty, koniecznym dla realizacji 

programu Warsztatów, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do 

miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu lub innych miejscach noclegowych.  

15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na 

przedmiotach należących do osób trzecich, w szczególności Fundacji, 

prowadzących, innych uczestników, hoteli lub innych miejsc noclegowych, 

przewoźników itp. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty 

wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  

 

§ 11 ODWOŁANIE WARSZTATÓW. REZYGNACJA UCZESTNIKA.  

 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów (odstąpienia od Umowy 

o Warsztaty z Uczestnikiem, najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 

Warsztatów, w przypadku, gdy w terminie do 8 dni poprzedzających rozpoczęcia 

Warsztatów nie zgłosi się minimalna liczba osób określona w § 10 Regulaminu lub 

z innych przyczyn niezależnych od Fundacji, w tym w szczególności z powodu 

zaistnienia Siły wyższej. W celu uniknięcia wątpliwości odstąpienie od Umowy, z 

przyczyn opisanych powyżej nie będzie traktowane jako niewykonanie Umowy o 

Warsztaty z winy Fundacji.   

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy o Warsztaty z 

Uczestnikiem, najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów, w 

sytuacji, gdy z opisanego i wskazanego dobrowolnie przez Uczestnika stanu jego 

zdrowia wynika, iż planowany program Warsztatów zakładał aktywność, która 

może zagrozić życiu lub zdrowiu Uczestnika.  

W celu uniknięcia wątpliwości odstąpienie od Umowy, z przyczyn opisanych 

powyżej nie będzie traktowane jako niewykonanie Umowy o Warsztaty z winy 

Fundacji, ani z winy Uczestnika.  
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy o Warsztaty, z przyczyn opisanych w ust. 1 lub 

2 powyżej, Fundacja niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

odstąpienia od Umowy o Warsztaty zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną Cenę, w 

tym Zadatek, chyba że Strony porozumieją się inaczej.  

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy o Warsztaty z 

Uczestnikiem, najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów, w 

sytuacji, gdy: 

a. osoba składająca Zgłoszenie nie spełnia chociaż jednego warunku 

określonego w Regulaminie;  

b. osoba składająca Zgłoszenie wypełniła Formularz Zgłoszeniowy niezgodnie z 

istniejącym stanem faktycznym lub prawnym;  

c. osoba składająca Zgłoszenie jest dłużnikiem Fundacji pod jakimkolwiek 

tytułem prawnym, w szczególności nie zapłaciła w terminie całej Ceny 

(pozostałej części Ceny) lub wyrządziła Fundacji jakąkolwiek szkodę. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości odstąpienie od Umowy, z przyczyn opisanych w ust. 

4 będzie traktowane jako niewykonanie Umowy o Warsztaty z winy Uczestnika.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy o Warsztaty, z przyczyn opisanych w ust. 5 

powyżej, W takim Fundacja uprawniona jest do zatrzymania kwoty Zadatku w 

całości. Fundacja niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia 

od Umowy o Warsztaty zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną Cenę, pomniejszoną o 

kwotę Zadatku.  

7. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika, z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika, Fundacja może od umowy odstąpić i otrzymany Zadatek 

zachować, chyba że rezygnacja Uczestnika nastąpiła wskutek okoliczności, za które 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą 

odpowiedzialność obie strony. Fundacja niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 

dni od dnia odstąpienia od Umowy o Warsztaty zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną 

Cenę, pomniejszoną o kwotę Zadatku. 

8. Uczestnik może odstąpić od Umowy o Warsztaty z przyczyn wskazanych w 

obowiązujących przepisach prawa.  

9. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Uczestnika z Warsztatów w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej 

innego uczestnika lub prowadzącego, udowodnionego aktu kradzieży lub 

szczególnego wandalizmu, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiona policja. 

10. Fundacja dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Warsztatów oraz realizacji 

Warsztatów., z zastrzeżeniem, że liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona, 

W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach 

określonych przepisami prawa, w tym w przypadku zaistnienia Siły wyższej, mogą 
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mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 

Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu 

świadczenia. 

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

 

1. Fundacja ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Uczestnika, 

z zastrzeżeniem postanowień poniższych.   

2. Odpowiedzialność Fundacji w stosunku do Uczestnika jest ograniczona do 

odpowiedzialności za szkodę, którą Organizator wyrządził umyślnie albo w wyniku 

rażącego niedbalstwa.   

3. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Fundacji, jej pracowników, 

upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w 

stosunku do Uczestnika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - 

zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w 

sumie - do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy o Warsztaty, nie 

więcej niż do kwoty 12.000,00 złotych. Fundacja ponosi odpowiedzialność w 

stosunku do Uczestnika, tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie 

zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w 

stosunku do Uczestnika. 

4. Fundacja nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na 

skutek: 

a. Siły wyższej, 

b. zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego, 

c. zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Fundacja nie ponosi 

odpowiedzialności, 

d. niedostosowania się Uczestnika do wymogów technicznych niezbędnych do 

świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną, 

e. niewłaściwego korzystania ze Strony przez Uczestnika, w tym korzystanie w 

sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi 

obyczajami, 

f. utraty danych przez Uczestnika na skutek działania czynników 

zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Fundacji,  

5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem 

dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika, w tym wskazania błędnych danych w 

formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Uczestnik. 

 

VI. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE. 
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§ 13 MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE STRONY 

 

1. Sprzedawca informuje, że na stronie https://light-guides.pl/ oraz Social Mediach 

zamieszczone są utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne 

dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.  

2. Wszelkie prawa do Strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności 

intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, 

formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie należą do Fundacji lub 

podmiotów trzecich, dysponentów osobistych i majątkowych praw autorskich, które 

wyraziły zgodę na korzystanie z nich przez Fundację.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych przez 

Fundację na Stronie lub w Social Mediach Treści, wyłącznie w zakresie własnego 

użytku osobistego. Korzystanie i rozporządzanie zamieszczonymi na Stronie 

materiałami, w tym egzemplarzami Utworów wymaga uprzedniej pisemnej pod 

rygorem nieważności zgody Fundacji. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Fundację jako administratora 

danych osobowych. 

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

korzystania z określonych Usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawarcia i 

wykonania Umowy o Warsztaty.  

3. Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

4. Dane Osobowe Uczestnika udostępnione w ramach składania Zamówienia lub 

uzyskane w oparciu o aktywność Uczestnika w Internecie, będą przetwarzane przez 

Fundację w konkretnych, określonych celach opisanych szczegółowo w ramach 

Polityki Prywatności dostępnej na Stronie. 

5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce 

„Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie. 

 

§ 15 ADRESY I KONTAKT 

 

1. Adresem Uczestnika właściwym do korespondencji jest adres poczty elektronicznej 

e-mail, wskazany podczas składania Zgłoszenia. O zmianie adresu Uczestnik 
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informuje Fundację niezwłocznie. Zmiana adresu, siedziby, firmy nie stanowi zmiany 

Umowy. 

2. Uczestnik potwierdza, że wszelka korespondencja związana z Umową, w tym 

zawiadomienia, wezwania, rachunki, powinna być kierowana na adres wskazany 

podczas składania Zgłoszenia.  

3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Strony, Uczestnik może 

składać za pośrednictwem: 

a. poczty elektronicznej na adres e-mail: info@light-guides.pl 

b. poczta tradycyjną na adres: Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju, ul. 

Opalińskiego 7, 01-645 Warszawa 

4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, LTE, Internet 

lub innych podobnych, wykorzystywanych w zakresie realizacji Umowy, za 

indywidualne ustawienia telefonów, komputerów lub innych urządzeń końcowych 

wykorzystywanych przez Uczestnika do kontaktu z Fundacją. 

 

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2021 roku. 

2. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w wersji elektronicznej na Stronie. 

3. Uczestnik może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie 

może go pobrać ze strony internetowej https://light-guides.pl/ i sporządzić jego 

wydruk. Uczestnik może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu w 

siedzibie Fundacji.  

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. 

5. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Newsletter, 

zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, jeżeli Uczestnik został powiadomiony o 

zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych 

od powiadomienia. 

6. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie 

naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Uczestników przed dniem wejścia 

w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone 

Zgłoszenia lub Zgłoszenia w trakcie składania. 

7. Fundacja doręcza Uczestnikowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną e-

mail treść zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem 

zmian w życie oraz informuje Uczestnika o prawie do wypowiedzenia Umowy o 

świadczenie usług elektronicznych w przypadku braku akceptacji tej zmiany. 

8. Uczestnik może doręczyć Fundacji pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy 

o świadczenie usług elektronicznych z powodu braku akceptacji proponowanej 

zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. 

https://light-guides.pl/
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Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany 

Regulaminu. 

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu 

cywilnego.  

10. Fundacja, w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie nie działa w charakterze 

przedsiębiorcy, dlatego też nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 

maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

11. Z uwagi na charakter działalności Fundacji oraz jej cele statutowe, przepisów ustawy 

z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych, nie stosuje się. 

12. W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na 

podstawie Umowy i Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla miejsca siedziby Fundacji.  

 

 

 

 

 


